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GROZĪJUMI 001-003  
iesniegusi Zivsaimniecības komiteja 

 

ZiĦojums 
Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011 
Zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeĦu, adatādaiĦu, tunikātu un jūras gliemežu imports 

Eiropas Savienībā no Grenlandes 

 

Lēmuma priekšlikums (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.   1 

Lēmuma priekšlikums 
Virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums — Padomes Lēmums, ar ko 

paredz noteikumus par zivsaimniecības 

produktu, dzīvu gliemeĦu, adatādaiĦu, 

tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu 

blakusproduktu importu Eiropas Savienībā 

no Grenlandes 

Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un 

Padomes regula, ar ko paredz noteikumus 

par zivsaimniecības produktu, dzīvu 

gliemeĦu, adatādaiĦu, tunikātu, jūras 

gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu 

importu Eiropas Savienībā no Grenlandes 

Pamatojums 

Tā kā ar ierosināto tiesību aktu tiek noteikti vispārējas piemērošanas pasākumi, kuri paredzēti, 

kā pilnībā un tieši saistoši visām dalībvalstīm, šo tiesību aktu būtu piemērotāk pieĦemt regulas 

formā, nevis tikai kā lēmumu. Līdz ar to priekšlikuma virsraksts ir jāmaina no „Padomes 

lēmums” uz „Eiropas Parlamenta un Padomes regula”. 
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Grozījums Nr.   2 

Lēmuma priekšlikums 
1. atsauce 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 203. pantu, 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu 

un 204. pantu, 

Pamatojums 

ĥemot vērā atzinumu, kas saskaĦā ar EP Reglamenta 37. pantam pieprasīts no Juridiskās 

komitejas, referents uzskata, ka attiecīgais juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts un 

204. pants, kā arī 34. protokola vienīgais pants.  

 

Grozījums Nr.   3 

Lēmuma priekšlikums 
1.a atsauce (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ħemot vērā Līgumam par Eiropas 

Savienības darbību pievienotā protokola 

(Nr. 34) par īpašiem noteikumiem 

attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu, 

Pamatojums 

ĥemot vērā atzinumu, kas saskaĦā ar EP Reglamenta 37. pantam pieprasīts no Juridiskās 

komitejas, referents uzskata, ka attiecīgais juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts un 

204. pants, kā arī 34. protokola vienīgais pants. 

 

 

 


